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บทคดัย่อ 

 บทความนี* มีวตัถุประสงค์เเพืiอศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร  เพืiอ

ศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร  และเพืiอศึกษา

ส่วนประสมด้านการตลาด และปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีi มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั  พบวา่   คนกรุงเทพมหานครทีiมีเพศ และ อายตุ่างกนั ทาํใหก้ารตดัสินใจบริโภคเบียร์โดยรวม

ต่างกนั และ สถานภาพ และอาชีพ ต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานครไม่

ต่างกนั และ ส่วนประสมดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ด้านค่านิยม และด้านทัศนคติ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร 

คาํสําคญั :    กระบวนการตดัสินใจ; เบียร์ 

 

ABSTRACT             

This research is a survey. To study the decision of consumer on beer in Bangkok ,  To study the decision 

of consumer on beer in Bangkok seperated by sex, age, status and career  and study marketing mix and 

psychology effect to the decision of consumer on beer in Bangkok. 

The results of hypothesis testing showed that people in Bangkok with sex and age making different the 

decision of consumer on beer in Bangkok, but status and career making no different the decision of consumer on 

beer in Bangkok. Marketing mix factors, including product price place and promotion and psychology factors, 

including values and attitude affect the decision of consumer on beer in Bangkok. 
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บทนํา 

เบียร์ เป็นแอลกอฮอลช์นิดแรก ไดจ้ากการผ่านกระบวนการหมกัผลิตภณัฑพ์วกธญัพืช โดยใชส่้วนผสม

หลกัคือ นํ} า ขา้วมอลต์ ช่วยในกระบวนการแตกตวัของแป้งเป็นนํ} าตาลให้เกิดขึ}นได้อย่างรวดเร็ว ยีสต์ ใช้ใน

กระบวนการหมกัเพืiอยอ่ยสลายนํ}าตาล ทีiสกดัจากเมลด็ธญัพืชใหเ้ป็นแอลกอฮอล ์และมีการผสมพืชทีiเรียกวา่ฮอปส์

เขา้ไปทาํใหมี้กลิiนหอม รสชาติขม และสามารถรักษาคุณภาพของเบียร์ใหเ้กบ็ไดน้านขึ}น 

อุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทยนั}นเริiมตน้ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ในปี 

พ.ศ. ~��� พระยาภิรมยภ์กัดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ไดย้ืiนเรืiองขออนุญาติผลิดเบียร์ ต่อกระทรวงคลงัมหาสมบติั

พร้อมทั}งทูลเกลา้ฯถวายฎีกาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติโดยเห็นว่า เบียร์เป็นสินคา้ทีiชาวต่างชาติเขา้มา

จาํหน่ายในประเทศสยามมานานแลว้ ทาํใหมี้เงินออกนอกประเทศมาก ถา้สามารถผลิดขึ}นเองไดจ้ะป้องกนัเงินออก

นอกประเทศ และประหยดั รวมทั}งไดป้ระโยชน์ทีiจะสามารถขายไดร้าคาถูกกว่า สามารถใชป้ลายขา้วแทนขา้ว

มอลต ์ทาํใหก้รรมกรไทยมีงานทาํ เบียร์ไทยผลิตออกมาครั} งแรกในปี พ.ศ ~��� ไดท้าํการทดลองดืiมกนัในสโมสร

คณะราษฎร์ เมืiอวนัทีi ~� มิถุนายน พ.ศ.~��� วางจาํหน่ายขวดละ �~ สตางค ์ชาวบา้นในสมยันั}นเรียกกนัวา่ เบียร์เจา้

คุณ 

ดังนั} นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในเรืi อง  การตัดสินใจเข้าใช้บริการทีiธนาคารของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร    ซึi งจะศึกษาการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการทีiธนาคารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  และ

ศึกษาการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการทีiธนาคารของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล

รวมถึงสํารวจขอ้มูลเบื}องตน้เพืiอให้เป็นประโยชน์ให้องคก์รไดเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงาน  แกไ้ข  ปรับปรุง

องคก์ร เพืiอประสิทธิภาพทีiดียิiงขึ}นไป 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ เปิดผลการสาํรวจพฤติกรรมการสูบบุหรีiและการดืiมสุราของประชากร พ.ศ. ~��� 

จากผลสาํรวจพบว่า จากจาํนวนประชากรอาย ุ�� ปีขึ}นไปทั}งสิ}น ��.� ลา้นคน เป็นผูที้iดืiมเครืiองดืiมแอลกอฮอลใ์น

รอบปีทีiแลว้ ��.� ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ ~�.� โดยเป็นผูที้iดืiมสมํiาเสมอ �.�� ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ �~.� และเป็นผู ้

ทีiดืiมนาน ๆ ครั} ง �.�� ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ ��.� กลุ่มอายุ ~�-�� ปี มีอตัราการดืiมสุราสูงสุด คิดเป็นร้อยละ �� 

กลุ่มอาย ุ~�-~� ปี และ ��-�� ปี มีอตัราใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ ��.� และ ��.� ตามลาํดบั กลุ่มผูสู้งวยั (�� ปีขึ}น

ไป) มีอตัราการดืiมคิดเป็นร้อยละ ��.~ สาํหรับเยาวชน (อาย ุ��-�� ปี) มีอตัราการดืiมตํiาสุด คิดเป็นร้อยละ ��.� ซึi ง

เบียร์เป็นเครืiองดืiมทีiคนไทยนิยมทีiสุด คิดเป็นร้อยละ ��.� สุราขาวหรือสุรากลัiน ร้อยละ �~.� สุรายีiหอ้ไทยร้อยละ 

~�.� สุรายีiหอ้ต่างประเทศร้อยละ �.� 

การตลาดและการโฆษณาเครืiองดืiมแอลกอฮอลเ์ป็นปัจจยัแวดลอ้มสาํคญัทีiมีผลต่อทศันคติและการบริโภค

เครืiองดืiมแอลกอฮอล ์กล่าวคือ การตลาด การโฆษณา การใชต้ราสญัลกัษณ์เครืiองดืiมแอลกอฮอล ์รวมถึงการใหทุ้น

สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจเครืiองดืiมแอลกอฮอล ์ 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจทีiจะศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัทีiส่งผลต่อการเลือกดืiมเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

เพืiอไดท้ราบสาเหตุทีiแทจ้ริงของการเลือกดืiมเบียร์ของประชากรไทย เพืiอใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจประเภทเบียร์นาํไป

เป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้และบริการต่อธุรกิจ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพืiอศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพืiอศึกษากระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจัยด้าน

ประชากร 

3. เพืiอศึกษาส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ทีiมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค

เบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

 



กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. คนกรุงเทพมหานคร ทีiมี อาย ุเพศ สถานภาพ และ อาชีพทีiต่างกนัทาํใหก้ระบวนการเลือกบริโภคเบียร์

ต่างกนั 

2. ส่วนประสมด้านการตลาด และด้านจิตวิทยามีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ คนกรุงเทพมหานครทีiดืiมเบียร์ 

2. ขอบเขตดา้นตวัแปร  

2.1 ตวัแปรตาม คือ กระบวนการตดัสินใจการบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การ

รับรู้ถึงความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ และพฤติกรรม

หลงัการซื}อ 

2.2 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ส่วนประสมดา้นการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์(Product) , ราคา 

(Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) , โปรโมชัน (Promotion) ปัจจยัดานจิตวิทยา ไดแ้ก่ 

ค่านิยม และทศันคติ 

3. ขอบเขตระยะเวลา ในการวิจยัครั} งนี} ทาํการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลตั}งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.

~��~ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.~��~ 

 

 

ตวัแปรตาม 
กระบวนการตดัสนิใจการบริโภคเบียร์ของคน
กรุงเทพมหานคร 

การรับรู้ความต้องการ 
การค้นหาข้อมลู 
การประเมินทางเลอืก 
การตดัสนิใจ 
พฤตกิรรมหลงัการซื Fอ 

ตวัแปรอสิระ 
ด้านประชากร 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
อาชีพ 

สว่นประสมด้านการตลาด 
ผลติภณัฑ์ 
ราคา 
ชอ่งทางการจําหนา่ย  
การสง่เสริมการตลาด  

ด้านจิตวิทยา 
คา่นิยม 
ทศันคต ิ

 



ประโยชน์ที_คาดว่าจะได้รับ 

1. เพืiอใหท้ราบถึงกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

2. เพืiอใหผู้ผ้ลิตเบียร์นาํผลงานการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้และบริการเพืiอใหเ้กิดความ

พึงพอใจแก่ลูกคา้มากยิiงขึ}น 

ระเบียบวธีิวจัิย 

1. ในการวิจยัครั} งนี} เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ( Experimental Design )  เป็นการวิจยัทีiมีการศึกษาตาม

สภาพทีiเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ  เป็นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง ( Cross sectional Study ) คือเป็นการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึi งเพียงครั} งเดียว โดยใช้เครืi องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) แล้วทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

2. ประชากรทีiใชใ้นการศึกษาวิจยัครั} งนี}  คือ ประชากรทีiมีพฤติกรรมการดืiมเบียร์ทีiอาศยัอยู่ในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  ซึi งประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรทีiแน่นอน  ดงันั}น ขนาด

กลุ่มตวัอยา่งทีiใชใ้นการวิจยัครั} งนี} จะไดม้าจากการใชวิ้ธีเปิดตารางหาจาํนวนตวัอยา่งของ YAMANE 

(1973) ซึi งทีiระดบัความคลาดเคลืiอน 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม 

ซึi งเป็นเครืiองมือหลกัทีiผูวิ้จยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทบทวนเพืiอสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ทีiเกีiยวขอ้ง เพืiอกาํหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจยั

ทีiแสดงใหเ้ห็นตวัแปรทีiเกีiยวขอ้งในครั} งนี}  และนาํไปสู่ขั}นตอนของการใหค้วามหมายของนิยามศพัท์

เฉพาะ  เพืiอนําไปตั} งคาํถามทีiมีความครอบคลุมกับนิยามศพัท์และใช้เป็นแนวทางในการพฒันา

แบบสอบถามเพืiอเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีวิจยัเชิงสํารวจเป็นคาํถามปลายปิดและคาํถาม

ปลายเปิด โดยผูวิ้จยัมีคาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น  

�  ส่วน และคาํถามปลายเปิด 1 ส่วน  

3. นาํแบบสอบถามทีiผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ มาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมทาง สถิติ โดย

การหาค่าความถีi ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีiย (Mean) ส่วนเบีiยงเบนมาตรฐาน (SD) และอาํนาจ

การจาํแนกวา่มีความแปรปรวนใชก้ารทดสอบค่าที (t test) ซึi งเป็นการทดสอบความแตก ต่างระหวา่ง 

~ กลุ่ม และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของตวัอยา่งมากกวา่ ~ กลุ่มโดยใช ้สถิติวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance )  หากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะ

นําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  และการใช้สถิติ Multiple Regression  ในการ

วิเคราะห์ตวัแปรทีiมีระดบัการวดัเป็นเชิงปริมาณทั}งสองตวัแปร 

ผลการวจัิย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั  เรืiอง กระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี}  

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจบริโภค พบว่าคนกรุงเทพมหานครทีiบริโภคเบียร์ ให้ความสาํคญั

เกีiยวกบักระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ โดยรวมในระดบัมาก เมืiอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พบว่า

คนกรุงเทพมหานครทีiบริโภคเบียร์ ให้ความสาํคญัดา้นการรับรู้ความตอ้งการ ดา้นการประเมินทางเลือก 

และดา้นพฤติกรรมหลงัการซื}อในระดบัมาก และดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นการตดัสินใจ ในระดบัปาน

กลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัดา้น

ประชากร ไดด้งันี}  



2.1. ผลการวิเคราะห์พบว่า คนกรุงเทพมหานครทีiมีเพศ และอายุต่างกนั  ทาํให้กระบวนการตดัสินใจ

บริโภคเบียร์โดยรวมต่างกนั 

2.2. ผลการวิเคราะห์พบวา่ คนกรุงเทพมหานครทีiมีสถานภาพ และอาชีพต่างกนัทาํใหก้ระบวนการ

ตดัสินใจบริโภคเบียร์โดยรวมไม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นจิตวิทยาทีiมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภค

เบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริม

การตลาด ดา้นทศันคติ ดา้นค่านิยม มีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 

ผลการวจิยั กระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร  ผูวิ้จยัทาํการสรุปตาม

วตัถุประสงคไ์ดด้งันี}    

1. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดบัความสาํคญั

ในระดบัมาก แต่เมืiอพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปไดด้งันี}  

1.1 ดา้นการรับรู้ความตอ้งการของคนกรุงเทพมหานคร  อยูใ่นระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการทีiจะดืiมเบียร์โดยใชอ้ารมณ์ ความรู้สึกเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในการ

ดืiม ซึi งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของราช ศิริวฒัน์(JKLM) ทีOกล่าววา่การรับรู้ถึงปัญหาคือการรับรู้ถึง

สภาพความเป็นจริงทีOแตกต่างกบัสภาพในอุดมคติและตอ้งการทีOจะเติมเตม็ส่วนต่างของทั*งสอง

สภาพนั*น ซึO งการเปลีOยนแปลงไปทั*งทางบวกหรือทางลบยอ่มส่งผลต่อความตอ้งการและการ

ดาํเนินชีวิต แนวคิดของภาณุวฒัน์ ชุ่มชืOน (JKKK) ทีOกล่าวว่า การรับรู้ปัญหาคือการทีOผูบ้ริโภค

ตระหนกัถึงความตอ้งการของตนเองซึO งเกิดจากการทีOผูบ้ริโภคเห็นถึงความต่างของสภาวะทีO

ปรารถนาจะใหเ้ป็นมกัเกิดจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการแสวงหาสินคา้หรือบริการทีOมี

คุณภาพ และแนวคิดของ รัญชนา โภชนกิจ (JKK]) ทีOกล่าวว่า การรับรู้ปัญหาจะเกิดขึ*นเมืOอ

ผูบ้ริโภคมีปัญหา และตอ้งการขอ้มูลใหม่เกีOยวกบัสินคา้และบริการอาจะเกิดจากปัจจยัทั* ง

ภายในและภายนอก 

1.2 การค้นหาข้อมูลของคนกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดับมาก โดยผู ้บริโภคส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ตรงจากการดืiมเบียร์อยูก่่อนแลว้ ซึi งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรัญชนา โภชนกิจ 

(JKK]) ทีOกล่าววา่ ขั*นตอนนี* เป็นขั*นตอนทีOผูบ้ริโภคจะไดรั้บขอ้มูลต่าง ๆ ทั*งดา้นส่วนบุคคลและ

สาธารณะผูบ้ริโภคจะเริOมคน้ควา้ขอ้มูลจากหน่วยความจาํทีOอยูใ่นสมอง (Internal) หากขอ้มูลยงั

ไม่เพียงพอจะหาเพิOมเติมจากแหล่งภายนอก (External) คือจาก บุคคล เช่นครอบครัว เพืOอน จาก

แหล่งการคา้ จากแหล่งชุมชน และจากแหล่งทดลอง และแนวคิดของชมพูนุท กิตติดุลยการ 

(JKK`) ทีOกล่าววา่ ผูบ้ริโภคมีการแสวงหาขอ้มูล J ประเภท ไดแ้ก่ การแสวงหาขอ้มูลภายใน คือ

การหาขอ้มูลจากความทรงจาํของตนเองโดยอาศยัจากประสบการณ์ทีOไดจ้ากการบริโภค และ

การแสวงหาขอ้มูลภายนอก คือการหาขอ้มูลจากแหล่งภายนอกโดยแหล่งขอ้มูลทีOมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซื*อ 



1.3 การประเมินทางเลือกของคนกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดับมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

พิจารณาดา้นคุณภาพสินคา้ ราคาสินคา้ ลกัษณะบรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้ และเปรียบเทียบ

สินคา้กบัยีiห้ออืiน ๆ ทีiสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านได้ก่อน ซึi งสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ ราช ศิริวฒัน์(JKLM) ทีOกล่าวว่า เมืOอผูบ้ริโภคไดข้อ้มูลจากการคน้หาขอ้มูลก็จะนาํ

ขอ้มูลมาเปรียบเทียบขอ้มูลเพืOอหาตวัเลือกทีOดีทีOสุด ซึO งในการประเมินทางเลือกกขึ็*นอยูก่บัแต่ละ

ตวับุคคลบางคนอาจประเมินจากราคาทีOดีทีOสุด บางคนอาจประเมินจากตรายีOห้อสินคา้ หรือ 

ประเมินจากประสบการณ์ในการใชผ้ลิตภณัฑที์Oผ่านมา ขึ*นอยู่กบัตวับุคคล ภาณุวฒัน์ ชุ่มชืOน 

(JKKK) ทีOกล่าววา่ เมืOอไดข้อ้มูลมาผูบ้ริโภคจะนาํขอ้มูลทั*งหมดมาเปรียบเทียบวา่มีดา้นบวกและ

ด้ า น ล บ อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง  แ น ว คิ ด ข อ ง 

รัญชนา โภชนกิจ (JKK]) ทีOกล่าววา่ ขั*นตอนนี*ผูบ้ริโภคจะพิจารณาเปรียบเทียบจาก ราคา ยีOหอ้ 

คุณภาพ และความคุม้ค่าต่อตนเอง 

1.4 การตดัสินใจของคนกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตดัสินใจซื}อ

เบียร์ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตดัสินใจซื}อและในการตดัสินใจซื}อนั}นเกิดจากความชอบส่วน

บุคคล หรือความชอบโดยส่วนรวมเป็นหลกั ซึi งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ราช ศิริวฒัน์(JKLM) 

ทีOกล่าววา่ ผูบ้ริโภคแต่ละคนตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจซื*อทีOต่างกนัขึ*นอยูก่บั

ตวับุคคลและผลิตภณัฑที์Oตอ้งการซื*อ แนวคิดของพนัธ์ุทิพย ์ดีประเสริฐดาํรง (JKK]) ทีOกล่าววา่ 

หลงัจากประเมินทางเลือกผูบ้ริโภคจะเลือกตวัเลือกทีOพอใจมากกว่า (Preference) นาํมาสู่การ

ตดัสินใจซื*อ และถา้ความพึงพอใจมากกวา่จะนาํไปสู่การซื*อซํ* าหรือ เสมอไป 

1.5 พฤติกรรมหลงัการซื*อของคนกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

กลบัมาซื}อเบียร์ยีiหอ้เดิมซํ} าอีกในครั} งต่อไป ซึi งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ราช ศิริวฒัน์(JKLM) ทีO

กล่าวว่า หลงัจากซื*อแลว้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์ในการบริโภคผลิตภณัฑ์นั*น ๆ ซึO งอาจ

พอใจหรือไม่พอใจก็ไดห้ากพอใจก็จะทาํให้เกิดการซื*อซํ* า หรือ การบอกต่อบุคคลใกลชิ้ด แต่

หากไม่พอใจอาจส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลิกบริโภคสินคา้นั*น ๆ แนวคิดของ ชมพูนุท กิตติดุลยการ 

(JKK`) ทีOกล่าวว่า ผูบ้ริโภคจะตัดสินว่าคุณภาพของสินค้าหรือบริการทีOได้ใช้นั* นมีความ

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภคหรือไม่ เนืOองจากองคป์ระกอบทีOทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึก

พอใจหรือไม่พอใจต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการมาจากผลของประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผลิตภณัฑ์ (product performance) และผลจากความคาดหวงั (expectation) ของผูบ้ริโภคซึO ง

ความคาดหวงัคือการคาดวา่ควรจะใหผ้ลลพัธ์อะไรและ อยา่งไรกบัผูบ้ริโภค โดยความคาดหวงั

อาจจะเกิดจากประสบการณ์เดิมหรือขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นทางสืOอ หรือโฆษณาหรือจากการบอกเล่า

ของผูอื้Oน ซึO งผลของการคาดหวงัเกิดขึ*นได ้f รูปแบบไดแ้ก่ ผิดหวงั สมหวงั และเกินความ

คาดหวงั 



แนวคิดของรัญชนา โภชนกิจ (JKK]) ทีOกล่าวว่า ขั*นตอนนี* ลูกคา้จะประเมินผลความพึงพอใจใน

การซื*อซึO งจะใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจซื*อครั* งต่อไปโดยการนําสินค้านั* นมาใช้และ

ประเมินความพึงพอใจของสินคา้นั*น ๆ 

2. ผลการศึกษากระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากร 

สามารถสรุปไดด้งันี}  

2.1 คนกรุงเทพมหานครทีiมีเพศต่างกนั  ทาํใหก้ารตดัสินใจบริโภคเบียร์โดยรวมต่างกนั ซึi งผูวิ้จยัมี

ความเห็นว่า ผูบ้ริโภคทีiเพศแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในการดืiมเบียร์ ทีiแตกต่างกนั อาจ

เนืiองมาจาก เพศชายมีความตอ้งการดืiมมากกว่าเพศหญิง และมีพฤติกรรมในการดืiมมากกว่า

เพศหญิง กล่าวคือ เพศชายมกัจะดืiมบ่อยกว่าเพศหญิง ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ธนบดี งาม

พิมลศรี JKKM ) “ปัจจยัทีiมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซื}อเบียร์ของพนกังานในธุรกิจห้องเยน็ทาง

การเกษตร” พบว่า เพศทีiแตกต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของ และ

งานวิจยั (วชิระ พุกเจริญ JKK]) “ปัจจยัทีOสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการดืOมเบียร์ในกลุ่มนกัศึกษา

มหาวิทยาลยั” พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดืiมเบียร์ทีiระดับต่างกันอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติทีO M.MK โดยพบว่าเพศชายมีพฤติกรรมการดืOมเบียร์อยู่ในระดับสูง และ

งานวิจยั (สุรเมศวร์ ฮาชิม, รัตนา เลิศสุวรรณศรี และรมิดา ศรีเหรา JKLM) “ปัจจยัทีOมีผลต่อการ

ดืOมเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนชั*นมธัยมปลาย จงัหวดัปทุมธานี” พบวา่ เพศเป็นปัจจยัทีOมี

ความสมัพนัธ์กบัการดืOมเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนทีOระดบันยัสาํคญั M.MK โดยทีOเพศชาย

มีโอกาสดืOมมากกว่าเพศหญิง และงานวิจยั (กณัฑก์นิษฐ์ ผลแจง้ JKKL) “ปัจจยัทีOมีอิทธิพลต่อ

การดืOมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า เพศมี

อิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครในดา้น

ประเภทเครืOองดืOมทีOชอบดืOม สถานทีOในการดืOม และจาํนวนคนทีOร่วมดืOม แต่กลบัไม่มีอิทธิพลต่อ

การดืOมแอลกอฮอลใ์นดา้นความถีOในการดืOม และเหตุผลในการดืOม  

2.2 คนกรุงเทพมหานครทีiมีอายตุ่างกนั ทาํใหก้ระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์โดยรวมต่างกนั ซึi ง

ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ช่วงอายทีุiแตกต่างกนั ทาํใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมการดืiมเบียร์ทีiต่างกนั 

ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ปาริชาติ มงคลศิลป์ JKK]) “การสืOอสารทีOมีผลต่อการตดัสินใจซื*อ

เครืOองดืOมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” 

พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ทีiแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื}อเครืiองดืiม

แอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติทีO M.MK และงานวิจยั และงานวิจยั (กณัฑก์นิษฐ์ ผลแจง้ JKKL) “ปัจจยัทีOมี

อิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

อายุมีอิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอล์ในด้านประเภทเครืO องดืOมทีOชอบดืOม สถานทีOในการดืOม 

เหตุผลในการดืOม และจาํนวนคนทีOร่วมดืOม แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอลใ์นดา้นความถีO

ในการดืOมแอลกอฮอล ์และงานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต ์JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการ



ซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า อายสุ่งผล

ต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความถีOในการซื*อ ดา้นปริมาณในการดืOมแต่ละครั* ง ดา้นสถานทีOทีOมีการซื*อ ดา้นสถานทีOทีOมี

การดืOม ดา้นบุคคลทีOดืOมร่วมกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั M.MK  

2.3 สถานภาพต่างกนัทาํให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั 

ซึi งผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ สถานภาพไม่ส่งผลต่อการดืiมของผูบ้ริโภค โดยไม่วา่คนจะอยูส่ถานภาพ

ใดก็มีความตอ้งการทีiจะดืiมเหมือนกนั ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั (กณัฑ์กนิษฐ์ ผลแจง้ JKKL) 

“ปั จ จัย ทีO มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ดืO ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า สถานภาพไม่มีอิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอลใ์นดา้นความถีOในการ

ดืOมแอลกอฮอล ์และงานวิจยั (ปาริชาติ มงคลศิลป์ JKK]) “การสืOอสารทีOมีผลต่อการตดัสินใจซื*อ

เครืOองดืOมแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” 

ทีOกล่าววา่ สถานภาพไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซื*อเครืOองดืOมแแอลกอฮอลป์ระเภทเบียร์ในร้านคา้

ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั M.MK 

2.4  คนกรุงเทพมหานครทีiมีอาชีพต่างกนั ทาํให้กระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์โดยรวมไม่

ต่างกนัซึi งผูวิ้จยัมีความเห็นว่าบุคคลทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ 

นักเรียน นักศึกษา หรืออืiน ๆ ก็มกัจะมีการสังสรรค์ หรือเหตุทีiทาํให้ตอ้งดืiมแอลกอฮอล์ได้

เหมือนกนั ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั ซึi งสอดคลอ้งกบั  (ปาริชาติ มงคลศิลป์ JKK]) “การสืOอสาร

ทีOมีผลต่อการตดัสินใจซื*อเครืO องดืOมแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” พบว่า อาชีพไม่สงผลต่อการตดัสินใจซื}อเครืiองดืiมแอลกอฮอล์

ประเภทเบียร์ในร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีiระดบั �.�� 

3. ผลการศึกษาปัจจยัทีiสงผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อกระบวนการกระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร ซึiงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด ดา้น

ผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัรสชาติ กลิiน มาตรฐาน มอก. 

ปริมาณ และลกัษณะของบรรจุภณัฑ ์ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กณัฑก์ณิษฐ ์ผลแจง้ (JKKL) 

“ปั จ จัย ทีO มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ดืO ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี  ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนให้ความสําคญัต่อ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอล ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยนกัศึกษาให้

ความสาํคญัในเรืOองยีOหอ้หรือตราสินคา้ เป็นอนัดบัแรก และใหค้วามสาํคญัในเรืOองรสชาติ และ

กลิOนเป็นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัเรืOองรูปแบบ รูปทรงของผลิตภณัฑ์ เป็นอนัดบั

สุดทา้ย และงานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต ์JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภค

เครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผล



ต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นปริมาณการดืOมในแต่ละครั* ง ดา้นสถานทีOในการซื*อ ดา้นสถานทีOทีOมีการดืOม ดา้นบุคคลทีOดืOม

ร่วมกนั  และดา้นโอกาสในการดืOม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั M.MK 

3.2 ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อกระบวนการกระบวนการตัด สินใจบริโภคเ บีย ร์ของคน

กรุงเทพมหานคร ซึiงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด ดา้น

ราคาโดยรวมในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัราคาทีiเหมาะสม และยงัตอ้งรู้สึก

คุม้ค่ากบัราคา ถึงแมว้่าราคาจะแปรผนัตามสถานทีiในการดืiม  ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

กัณฑ์กณิษฐ์ ผลแจ้ง (JKKL) “ปัจจัยทีOมีอิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอล ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ทีOสุด โดยนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัในเรืOองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และราคาถูกกวา่ผลิตภณัฑ์

ชนิดอืOน ซึO งมีค่าเฉลีOยเท่ากนั และงานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต ์JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรม

การซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบว่าปัจจยั

ดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอล์ของสตรีวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นอายใุนการดืOมครั* งแรก ดา้นความถีOในการซื*อและดืOม ดา้นสถานทีOทีOมีการ

ซื*อ ดา้นสถานทีOทีOมีการดืOม ดา้นบุคคลทีOดืOมร่วมกนั และดา้นโอกาสในการดืOม แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั M.MK 

3.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่ายมีผลในทิศทางตรงขา้ม ต่อกระบวนการกระบวนการตดัสินใจ

บริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร ซึi งผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ผูบ้ริโภคให้ความสาํคญักบัส่วน

ประสมการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่ายโดยรวมในระดบัมากทีiสุด ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั

กบัความสะดวกในการหาซื}อผลิตภณัฑ ์ไม่ยุง่ยากในการซื}อ และสินคา้ตอ้งมีเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั กณัฑ์กณิษฐ์ ผลแจง้ (JKKL) “ปัจจยัทีOมีอิทธิพลต่อการดืOม

แอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนให้ความสาํคญัต่อปัจจยัช่องทางการจาํหน่ายมีอิทธิพลต่อการ

ดืOมแอลกอฮอล ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากสุด โดยนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัในเรืOองมีบริการทีOดี น่า

ประทบัใจ เป็นอนัดบัแรก ให้ความสาํคญัในเรืOองบรรยากาศรองลงมา และให้ความสาํคญัใน

เรืOองสถานทีOจาํหน่ายทีOสะดวก หาซื*อง่าย เป็นอนัดบัสุดทา้ย และงานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต ์

2557) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงาน

ในกรุงเทพมหานคร” พบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื*อและ

บริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ดา้นอายใุนการดืOมครั* งแรก 

ดา้นความถีOในการซื*อและดืOม ดา้นปริมาณการดืOม ดา้นบุคคลทีOดืOมร่วมกนั และดา้นโอกาสใน

การดืOม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีOระดบั M.MK 



3.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร ซึiงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด ดา้น

การส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดบัมาก ซึi งผูบ้ริโภคจะให้ความสาํคญักบัส่วนลด โปรโม

ชนั หรือเลือกดืiมเบียร์ทีiมีการจดัแคมเปญต่าง ๆ  ในช่วงเทศกาล และการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์

ก็เป็นทางทีiทาํใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจในตวัผลิตภณัฑไ์ดดี้อีกช่องทางหนึiง เพราะผูบ้ริโภคจะ

ให้ความสนใจกบัเบียร์ทีiมีการโฆษณาผ่านทางสืiอต่าง ๆ ทั}งทางโทรทศัน์ วิทยุ Social Media 

ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั กณัฑก์ณิษฐ ์ผลแจง้ (JKKL) “ปัจจยัทีOมีอิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอล์

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัเอกชนให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการดืOม

แอลกอฮอล์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยนักศึกษาให้ความสําคญัในเรืO องการโฆษณาเชิง

ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็นอนัดบัแรก ให้ความสาํคญัเรืOองการโฆษณาผ่าน

สืOอต่าง ๆ รองลงมา และใหค้วามสาํคญัเรืOองมีกิจกรรมน่าสนใจ เช่น มีของแถม หรือใหชิ้มฟรี 

เป็นอนัดบัสุดทา้ย และงานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต ์JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการซื*อ

และบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอลข์องสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบวา่ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืO องดืOมแอลกอฮอล์ของสตรีวยั

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีOในการซื*อและดืOม ดา้นปริมาณการดืOม ดา้นสถานทีOทีOมี

การซื*อ ดา้นบุคคลทีOดืOมร่วมกนั และดา้นโอกาสในการดืOม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีOระดบั M.MK 

3.5 ปัจจัยด้านค่านิยมมีผลต่อกระบวนการกระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร ซึiงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด ดา้น

ค่านิยมโดยรวมในระดบัมาก ผูบ้ริโภคมกัจะเริiมดืiมจากการชกัชวนของบุคคลใกลชิ้ด หรือดืiม

เพืiอสังสรรค ์เพืiอเขา้สังคม ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั กณัฑ์กณิษฐ์ ผลแจง้ (JKKL) “ปัจจยัทีOมี

อิทธิพลต่อการดืOมแอลกอฮอลข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเอกชนส่วนใหญ่ดืOมเครืOองดืOมแอลกอฮอลเ์พืOอผอ่นคลาย 

และเพืOอนชวน ทั*งนี* อาจเนืOองจากการมีจุดเริOมตน้การดืOมจากการชกัชวนของเพืOอน และเหตุผล

ต่อมาก็เพืOอผ่อนคลาย เนืOองจากอาจเครียดจากปัญหาต่าง ๆ อีกทั* งเพืOอต้องการสังสรรค์ 

ตลอดจนดืOมในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนัเกิด วนัครบรอบ เพืOอความสนุกสนาน เป็นตน้ และ

งานวิจยั (อมัพิกา หอมจิตต์ JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOม

แอลกอฮอล์ของสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบว่าสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่มีการดืOม

แอลกอฮอลก์บัเพืOอนสนิท/เพืOอนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์กบัการดืOมเครืOองดืOมแอลกอฮอลอ์ยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีO M.MK และงานวิจยั(วชิระ พุกเจริญ JKK`) “ปัจจยัทีOสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การดืOมเบียร์ในกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยั” พบวา่เจตคติต่อการดืOมเบียร์ การรับรู้ในการดืOมเบียร์ 



และค่านิยมในการดืOมเบียร์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัพฤติกรรมการดืOมเบียร์ในกลุ่ม

นักศึกษามหาวิทยาลยั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีOระดบั M.Mn และงานวิจยั สุรเมศวร์ ฮาชิม

,รัตนา เลิศสุวรรณศรี และรมิดา ศรีเหรา (2560) “ปัจจัยทีi มีอิทธิพลต่อการดืiมเครืi องดืiม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนชั}นมัธยมปลาย จังหวดัปทุมธานี” พบว่า ค่านิยมมีผลต่อการดืiม

เครืiองดืiมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนชั}นมธัยมปลาย จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีi

ระดบั �.�� 

3.6 ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อกระบวนการกระบวนการตัดสินใจบริโภคเบียร์ของคน

กรุงเทพมหานคร ซึi งผูวิ้จยัมีความเห็นวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัทศันคติโดยรวมในระดบั

มาก ซึi งผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริโภคเชืiอว่าเบียร์จะสามารถเพิiมความสนุกสนาน อยากรู้

คุณสมบติัของเบียร์ไม่วา่จะทั}ง รสชาติ และความรู้สึกหลงัจากไดดื้iม ซึi งสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

(อมัพิกา หอมจิตต ์JKKh) “ปัจจยัทีOส่งผลต่อพฤติกรรมการซื*อและบริโภคเครืOองดืOมแอลกอฮอล์

ของสตรีวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร” พบว่าสตรีวยัทาํงานส่วนใหญ่มีเหตุผลในการดืOมครั* ง

แรกคืออยากลองรสชาติ และเหตุผลในการดืOมครั* งต่อ ๆ ไป คือใชเ้ป็นเครืOองดืOมร่วมกบัเพืOอน 

หรือครอบครัวในการสงัสรรคก์นั และงานวิจยั สุรเมศวร์ ฮาชิม,รัตนา เลิศสุวรรณศรี และรมิดา 

ศรีเหรา (2560) “ปัจจยัทีiมีอิทธิพลต่อการดืiมเครืiองดืiมแอลกอฮอลข์องนกัเรียนชั}นมธัยมปลาย 

จงัหวดัปทุมธานี” พบว่า ทศันคติมีผลต่อการดืiมเครืiองดืiมแอลกอฮอล์ของนกัเรียนชั}นมธัยม

ปลาย จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีiระดบั �.�� 

  



ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครัeงต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอืiน ๆ ทีiอาจมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจบริโภคเบียร์ของคนกรุงเทพมหานคร เช่น 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการซื}อ ปัจจยัดา้นสถานการณ์  

2. เนืiองจากการศึกษาครั} งนี} ศึกษาคนกรุงเทพมหานครเท่านั}น ควรศึกษาประชากรใหก้วา้งขึ}น เช่นอาจสาํรวจ

ประชากรในกลุ่มต่างจงัหวดั เนืiองจากประชากรกลุ่มต่างจากหวดั มีลกัษณะการใช้ชีวิตประจาํวนัทีi

แตกต่างจากคนกรุงเทพ ซึiงอาจส่งผลต่อกกระบวนการตดัสินใจบริโภค 
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